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 انوع اهباوجو حالا هيلو يوصلل 8
 للعم لصتاو هيلع اهلبخام ءلالدل فو فحم
 بيكو لصتاب ىلعتسر درجيدر احديو ضام

 اقدواو ميلا فاطم ةسستو ا

 لوالي لع ف واعحمريقتو ميسو ضلع
 د ا فرحواو هيلا ثفاضم

 ناو لولا وطعم وأ
 نول تصق ةيحالاو ها ناشس
 تبامالعوز ,رخوم اهررم قست مد مربح
 نم كليب اهبل ضطعابو ّيدلاو مملا ى انضم
 ؟يلاو عرسك ى فلالاد لييحمت لما « سمح
 عةفوطحم ةعجرالاارسإلا عذح تافحبر

 طرش فرح اءافابييا فاطم تونداو هلا ظ
 ' نماهك مالكا ىلامل ال١ تلخ دو دي م

 ةمالع نوكتلو و لش :قفااو شد ينعم

 تارو ءدناراج الل“ ىنو بصنذاو عم
 مويحو هيلا فاطم حتاوبوّةم الحب ن اهتم

 فطعانووسالا فرب عويلاوبوتش وم نش نصل مهصل فصنم

 مسالا تحد مما 5نل قمبصت لدي هيلع
 هيلا ناضمربسكتداو مس لا لغا توطعم عمجو

 تعد ناضأأو اطياو ميس الا ىلع وطعم لالا
 ظ قباسا فعل امون! ينط اذا لعمل



 لثيب قلعتمر ورب د ةراج هيلغيو ضان لمح دو ظ
 مورو مزاج يلد لخدب لعاخ بيدأتو

 لصبنو لصني لعام يش لصتب, ىلعتم عذب
 عياضلالعذلا نم لادل عضوم ق ةلج لاف ظ

 شلح اهب قلالاو وشو لبيصفت قرح اماو 5

 رح

 ,عئرل اب ىكتو ءامسالل تحن ة..خلاوةم
 بوُجر ىغ ثلذد عرج فج فود دسم

 حادا فو ذاع لب وشم بعل

 كاتلاعن ايوطعم رو ثل(خاو ملا اف اضنضو

 ] اضم لهم بشار فزلا فحم وصوم مسااامد
 هلوعطم ثوذو أم ىلا دوعي ميذرتشسم هلعافو

 ةلبجلا نم هب املادام لص ثالذ هدا لجو
 نمي دبش لحاف لوصول

 توكض ةفج و نم ثنيم عسكأ او ليصفتو طش
 ةمالخب ن اقطتم :نقو تصف >مالع

 هماعتبو :ثوث لاسااو ميل فاطم ثنرخاو

 فصانادد لا نم ملاسلا هرب بون اند لح

 ةمالو بوكتد ةلجو انتم" ايلاو لش و ليصممت

 ةمالعب ناقلعتم :يْنْشلاخو بصافاو عمح

 كا فحل ميشا لع فوطعم ع
 ملا قبه
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 اطير كدب ا د اعاو ب الث نم
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 0 يا 0

 تن سا يدعم
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 و ةامسالا تحد ةررجلاو ةثالث نم
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 الي نم لب فزدللاو نكس وم ١
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 : ةمالع بوكت لجو فسم فرذلاو طرطنا ىنغم

 نساما امل اغلا تلطد و عض
  طشباوعم

 . جاضكإو ةمالعد ان اّملحتم لصفلا قوم طلو
 ١ © سيلا قاطم خالار لمطلل نار لتولباق

 ينعم اى اهعوطرم لا ةيربشملا ةهيجلا ةفانأ
 9 لعاخلا مس | نال لعاف مسا ثوكي نا عهدالو

عمامزيلا فز لماّءلخ وعرب لل ن اضخال
 ةفط

 تهنرجلحن خلوصوم مسا. لاو لمؤلا لع

 تابئبو ميلا ناضمر نيساهْثءد لاش الل

 هريخو نيل ملممبو ميلا ثانم نوفاو هرخ

 فو زم ايم ربح لييسصم ُّقلإ
 ناسبدو ايم ٌتايولاو لصت انو ءننّمَك
 نامت نم كيب ميلء شطعامو مسك مرش

 ىلع فوطحم مستو بروين يلحس تاجر اب

 ده كومذأل م البل اب جرحي لج ىلاودلا سك
 كصوم مس ١ كزإ ا ب وس قلحتم ف ورطإبو

 3 ا بيخدو لتنال 0

مد لجو برع نعت تاكولاب» ىزلا
 

 ىلا ةلصلا نم ديالو ىرلا ةلص تاكرملاب

 ىلع عيل برعي رتبت اريزعلا لوصولا
 عهاول' لوصول لمحة جدراو لعاطلا نع دب اينلا
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 ماكاو ثفوملا عت نم لاما لك بصن عشت
 الا تحن فرصني ل ىزلاو عمتلغ وطعي
 الزل مسالا نم لاح يدخل اب ضن

 عاضااو ومجال اطبا فوطحم لمالاد يهصلعن .
 هيلا فاطم رزحالاو لمغلل نات لتدلاو ٠

 ”روولمشلا' نمل اح خا اف نحت مزج ةلد
 الثا هزوحج كرين ١ لغب ميبنتفا لاوحال ١ نيم

 :ل ايعملاسلا هشنوملا ع فيّصم لصالا نع
 :ااع كصش ال ىزل مسالا قو مريكلاب بصنلا

 هرللَرل اه عراشللا لمنلا يفوض ضل
 لكل عج ث از ىختو اًملْطم ال غر فدعا
 ةلود ءلجلاو اهتمت الكل اهل نم داو

 بحوب لمو ل وصوم مب اوعج ركزي مح

 لما ءاصلا نم ب اغلاد لص ا
 و لعافلا نع بنانلا فود ىق نيشااربعلا

 ةزشاو اهيل اضم عااد زل رخ ةعبرا
 ليصنع ل دي ةعمز نم كدب اهرإع فطعامو
 فاشم ركركاو :”دئتتلا الع قوطحم ع
 7 لخ فول م ايسالاو ب بود ملابساو هيلإ

 ل اهنالداوم الل تعد ةسنخلو اننا ةيتلا
 تح السنا ةيشنل ! اعاطصر# نوط
 فطعاأمو تالصفو السم كد لافكالل
 تولجعتو ثوثمشت » نالجكتو مرخ ىلع
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 ,كوالا انّيلعو

 1 بهيج رد يوكل
 «بنهنتو عقرب ٌىلمتم نضفالإبو عم لوم

 يعم يابو قليل هياتم نيمو

 مي >> الاب ءاسنعق عل ا

0 0 

 فاطزك او بتم عم م طركلا ىنحم ميدو

 ىاولإبو مرح عيمتلهد عما تحد لاس اورميلا :

 قحافجيو صلو خفر يب يلحتم
 تا وز ًايلابو عشب ىلع
 2 :ادنبلا قط أخ فو ندير بصنع
 هب فرح اماد“انلاب ىاارب بصش

 كك النتبسآدس الاو 010 -

 1 5 سمول

 قاري نمط قادم هب اهلابو ععرت اعاضيا
  تلداتت م لاوخالاز اذ طرقلا مجم رطو ليصفت
 ظ عربخ نؤنلاب ةرشف ةلجو لاطفال تعت
 دحيو عرب ىل ءناف وطمم مدعو بصنتو

 فورم سب صلشب قلحتسو مرد قلعتم :

 2 د مي بحلم عم تعد
 امنذمن 1

 ب بانا عرب دن ك”ؤورىخم

 1 ٠.ٍلاو
 1 0 قاضالا



 ليتم عئرلابلاومالاو اهلا فاضم لاعطالاف
 ةئالثكس لرب رماو عراضمو ضام مربخهئالبو
 هرب موت فو لح ادم بخ ىو ليصفت لدب
 عرب نون اثر ندع لعهد لوهشمو اودع كلذ د

 ؟يضاو يمحو وذ هيلا ف أنعم برنو فك
 ايافلاب نمو اتبك املات ب عن اةرطعم
 ثلالاب نرَقو طوشنلا ىنحم نم قداسلام لكلا غ
 بسوتلا غر كزملا دوبرعملا للا ةراشا ماللاد
 فاخاهبالاليلا فاض حآلاو ادنببل اربح حوتختم
 مساامو التبنمعاضااوم وزد بوضنم تاز
 هتلص نو د لوصوملا للا ه1 نا عرب باوصوم
 ص أن ضان لمذ تاكو ر بولا هتلصو ىنءالاد
 دم اه ملوا فو ربل بضليو التيما عقم
 اجرذو اهمس او ناك لجو ذئمابسسأ كرخاف
 ءابلا لوصول كل ذزللتسانف نيناعلاواعتيرللل

 جئالاو كرحا اهبل فاض دي ولاو ملوا نم
 دوم لوهذمر لمح اردو بن اورلل تحد
 أبريل ا ف اضم ىف اكلاو رخوم لعاف «ثللوتك
 لحف تئنناو ملع اف لاس يرحم ا دف اس١ نم

 قيطم ناب ببوضنم عراضم لم لخديو لل حن ج اح قو عيب“ بوضنم ناز .فلغ ابر او عش عونرمو اهتتبموحو تاو ب وا



 ٠ كصمليدات تايبوصنمز ناوابوجو ىحدحب ,
 عير ؤرجدراج احرز هرج د قحد حزن درحب
 لعانبصأانو لخرزب اعتمر وجد راج هيلعر

 ىلع فوطعم مزاجر فطع فرح واو لخديب
 الكان فلاب تكد فرم بيحاول اف بصان .

 أد لحن تورا ناديه ّتلاو طرشلا نح- نم
 ةزم) غب تاو اتنم ىحد اتاي عشعو
 لشن ابلغ فطعامو ثونلا ناكساو

 حو وولاة الؤ مالو ئواذ اجنلو
 هشاثاا كو نا لع مفوطعم فرحا كسلا هله

 نيم ءلْصام اعذوطمم طا نايل صاظ
 ناو باوجلاب دمتم اذلاب هلوُمْن او بصاونلا
 نيو سلكت ءوحو اهلا ىلعافوطحمؤاو ىاولا
 اهلابباوملاو بضاوللا >انحن حتا ايصدحا

 مانا فاكناو تصانال بوصنمواولاق

 هنماب كوالا نع باردا نكمو ايبب باجي ال
 *افلاو لصالاو بخ اتناد مدعتلا لع لوي

 يف ىنعكي قات هقملاو ريدا قا باولو اولاو

 (كعلاب و فوزي مرو الدرس باوجلا ناذزا

 باوحلاو ربىوتلاو ففوزلل تلا ذب ىاحتم
 َتاَعَوام اب ىناثنا نغو و اولا امل اب بسند
 | 2١ ةفوطعابابوا نييثوتكك نحب ىار لعاب

 ادا



 ” فلعل ةمورجالةحوؤو نكت يحال ليوا ا

  اييتتايرج و ررلاء اعد باسر اعنف ٠

 أم ىلعاميرم اهبزم لك توك طرطلا باوجح' هل
 ل دج ني هيلع افكوتمف لبق

 لي بايع فطعأمد مل داانبم ىد بخ

 احمر االاو ل لع تافوطعم مالو امللاو ماد

 مع ل رمالا لع فولط اعرلاو مال لا
 ال نملاح فوز ”ئاعتم ىلا ' ىف(ضحا اع ماع

 : اعىلا ىفالو ىبزلا ف دن اكالو سرعت
 .ثفوكسو و ةزهبلا ركب ناو ىهؤلا اي ولععم

 5 او ىكمو قاد أمذاو ا ا

 مشع ىلا لحا خبكد [ثيبحد فاو ب
 انس رح حبم 0 انة فطعح

 ةعسو ل سمس ًانرؤلاو تاعوذرس انها فام
 يلع فطع امور اخلاو ل للدم ىو مرج
 ئموسوس ٠ ىزلاو لعافلا اع فوطعملومُملاو
 مسني مزجو قف رح مل و لوخملا ا تف
 لح ميزج ٌمالعو له مرزجم عراضم لهم
 ملع ان ل 0 ا اا

 ًايالكاور يا ناعم نايا اخاع

 لع فوطحم خو ن ام اع ”مموطحم م اب

 ين

4 5 

 8 1 7و



 5 أيت اوزب !هربخ اهري' فاضم ثااو أيا لعاشلا .

 لعاتلااعاضت' فولح م عب اتلا دن اىلع فوط عمرملاب ٠

 ف مزيحةمعراانتبم و حو باتل اب قلعتم عودلتد
 : ال اير ةكشلا ار الر ابيلا فا ايش
 . ا ايف هدو دقملا ثيناتلا فلادوجول بصنت
 03 نم كيب كرزإاو بيكويلاو فليم لاو تحلاد
 ' انتج بساب لب نيل صطم كوبمعيرا
 لعافلايلا ناضملاب لع اخااو قاضموحو فرز
 ثىدامو مسالاد نان لرسم  ىهو لوا نسم عذرلاب

 لوا عر قالا تب او فال !انب جح
 مال تخعيذرلاو !مسالل نانحثر وأنما عواد
 ءاةميبتلارهرو و نسحاوحو عودرلل تعدركزملاو
 عمل جتور ولذملاب جوصنم نامز فظ هزيجر
 .قعو انتم وجو ملع اه نع ةبايلد اير مكذللا
 نبل لعرملاب "لتعم زرح او هرج نيمسق
 5 ثق دزح 'اهنرمل هيرب لع حئرلاب و نيسق نم
 ( 00 لمشةلوماللا ىلع بصتلاب ورطعمو ىح اظخاح
 ( 22 ١ رحاطناذارعمو | اط قع جبروت فد دع

 ظ ىنعمنم مالكلا نامل ؟اهلا هيلع تلخ دو لمنتم
 ميلا ناضم كاوقو مربح هدوبامو ىلعو ططلا
 حش دي ز ميول ءاف نمار عذ فيز ماقىتع
 مليح ثن اينزلا ماكو هيلعف لج لعافو عباضم

 ةيلعف صم تاترزلا موعنو ام اهلعح ةيلعت
 ا ١

 بع



 00000000 ثور ماقو غراضم اهلحف 1
 عوأضم اهلطخ ةيلعذ لت ثوويزلا مومو نضام
 نمالجب لوالا تلوذ' موبو تلو ٠ ماكو
 : ئم لج يناثل' ت'ئفاضمو لعاثو ضان لعد
 ليّررم_:علاد يلا ف اضمو لغافو عاضمل عض
 ع ديلا فاضمثارتر ٍعرخ «لوجامو ونعو
 ظ ارض لعافو ضام لمط ناشلا محب تيرطو
 سكب تبرز ررطو ااتلا فب تيرطود بلا نوكسب

 00 نتيرطو عيرطما م نطو ءأشلا ١
 اقف ىلوالا ترص ءلتب لع ءفؤطعم ةئيسلا
 نوكستيضو لعافأو صا. لعذ اهطابف
 ين ادا ةءالع تلاد ضام هذ : :(كلا
 وعر كاع 0 را الاب

 هزار يجو حو نحيا : وجر يف يتسم
 فل ال او ضام لمف (تييرح ىايرخو بئناغلا

 نم امم اوزذجو تاهيل لعان لسمك :
 تبن اغلا تالع ناار ثؤللاد ٌضاءلمت نيدو نيياخلا نم كولا نبل افلا ريكو افلا
 ا امو ىلوالا ب 0 سنجل ل د

 / تخص خ ملح لؤصوم مما فل ومي هللا [>.لوماملاو فاضمزحو فو زي ادنسم

 ا
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 لح مسو عؤجو ىف فرح ملو لومثم لا
 .فلالا فيو ممرح :تالعو مب مدري عراضم '

 نع بيان ءلعافر لومذلل قببوحو مزهآ نم
 قطو! اهينم دياعتاد ىلا ةلحدلئاد لعافلا

 و لوحوم مساركزلاو سالا تعم. خوذملاو

1 
 درغم ثاكم قاخ هعمز لب موزجم عراضم
 ن اضم ءب :لصترملا اهلاد عامج لاو ةيح اصل

 ِ عرج عوج امو مس اذار ليّدرم نجر هلعاف نم ايلا

 .هكفرسركري د ركذيب لعافلا بمان ءلغانو اهلا
 هن اطانلا تاخد و طرش يح رافاعزلا لص
 طش العض نأكو طرشلا ىنحم نم اليم مالكلا
 1 لي بصئبو مسالا عشري صئقان ضام لغد وحد
 اننح ايتحابو ايس لمضلاو نابءزج صضومو

 لعافلا بان هلوار طركلا باوجا الع ناب
 ههضوم ضام لعد لوحنعأ ًائبلاب يسكر محب
 مسار لوضومرس ا [مو مضلع فطملاب مزج
 يلع اذ ئعب ايزل ' ىلع لح ةعومرم فرلل اع
 0 وكت !اههلجاو انهم ناكس يل لب و سك
 فرح ناؤريلا لبح هفاضإن سور محاو
 ' ل

 اني

 ظ



 ساس +

 ن ارجاع 7111017 7
 000 بيا اي ليتني جاي 7

 دي قا ومب 351 ء

 ةيلرشلا ليل عةفوطعحةيطرلا ل
 رضمورحأاخو مرج ةنيمستإل و ايزبم وحو اهب
 هب ملا لع عطرا اب و نيم م ةيلدبلا لكرملاب
 معا ىعئنالع بضاابواع عودعت فو دح تيل
 هدو اللا ذىفعا ممدوح فو نجي لصنحل
 ْ طرطملاى حن نم لبشم لكلا ادب( الاب نركو
 مع اضارروب لوجو يا تعج جبوعو
 توجد ىتنم درج ضام لمع يغدو ميلاوتخ
 بدز نحل و بهم لعائلا بت اث هن

 لوخشم انا لع يصل غ اهيلع فطعامو

 لعاق بال رو روي نال لح نان
 ثدوعو عربح هدوم انو خو اهتم رثعالا مكي

 لاسورلوا عب ترو ويلا كام
 000 بتناثو لومؤلا نيكل إ بط رقما



1008 

 0 ىلع بيض لع
 :انبلا دواتلوسك 6 ا 00 زد ليمانرماو هلو ' |

 اوممللءانبلا درنخاو ىل
 1 ْ 1 ا ب 9 5 لام 8 كوالا 5 تي فرم تسل ليلا كنعد ا ا نسب رصو 0

 1و اد ديا روف و
 كيش الح ًانناعاب اح 3 ءلص 0 308

 ليقلار فدذخ نقيرح ديك ا ىفبأب

 . يضوربخر ىاثلا انبملاو قاشلا ايت رج لعب - :اكؤليسا ءولاو تاعك كتنوهنو لوا لسن م ليرملاو
 يطشفلاو راملاب نلتمس اوملانعو عقلا ٍتعن كاما م تحن عونراو كوالا ليتملا
 ةليئم وهو لواايتم م ريزملاو لماوعلا تحن
 ا ءيلاو عونا تف تفنن قتماب 030 عوذإلاو لوالا يخي عبخو فاثلا .. طيتلاووفاثل كنب زبخ هدحجأسو مسالا 3تاث

 رش
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 ف هزح بتي إرمج ى عر لشمال 99
 ديزو لع ىلا فاضت حالوتو وت تؤذي دج لا

 سكخم او ليس ليسا نم هللاو هربخ او فتم
 تايرزل او ثلوتمل لو هنا اع بصالح

 نوم ثؤريزلاو لجو خريخو دسم كنس ناقاق
 ناتلجلا نا اهو اضدا لجو دريد الب

 20 ا عانت ههنا لع

 نم مالكك اح الاب نَرعو التم رح اطلت“:
 هتلصووهر لوصوممس١ امو طلاع وعم
 لعافناو لعطلا نم مك همت :لحد ليتل

 تثزح عج شع انئاع طقم ادا

 0 اتم دفا بلذفلا 7 ١

 6 : اوىلخريلان نجس ثادقاو ظ
 55 هتبم نوعاك نحو عربخ مزاكف
 رتتسيلع انو ضام لعد مسن او لوصرم مسا
 . اهدث أعو ملص لولا ءلومنمم ثازدو ممق
 ,درفمو مرخوًأهلبم اهئّيس نام قرنا مش ا لغأت

 يي نخبو ليحمل ل دبا ناستة ل 3

 يب ثيوقو مخ وكم ُفتبس > 8



 ' اننم رذ دربخو اهتبم ح2 | بيزو ىحخ ىلا
 اساوايرتملامح هدر اوم غيل اضن دزغملاو
 فطعامو دوربجاو راخلاو ىفزاديلا فاضم
 لعشلاو نخل اليصتت كرب مهدرا ىم لري ءيلع
 لاح يزوكتقلاعتم ختير هربا ىلع نافداطهم

 8 وطعم ليس او ميلا ق اضم نع أو لعخلا نم
 اكاج فوز قلطتم حد روب اعاضي :
 ايئتيرخ ىو لاذ انخم عرجحو فبما نم
 رادلا ف بز و وعميلا فاضم ثآوتد توذح
 رو ماو مرمخو ايتن لين بيز رربحو ثم

 هتيم سيز هرارغتم لاب نامطتم قظلاو

 ٠ لاتبك رج لعافلاو لعذلا نس ثوب مأتة لجو
 ربح او نان ل تس انيو لواط باازاو
 بح عبخو قاثلا لسملاد فاثلا يوك

 كفو دحن انتييربح تيتساب لوالا اع

 1 ب 0 يعمل

 ب :لخ ايل اب ىلعم نتاع لماوحلا
 ٠ عردتئالثو اهتنم د ايزنم الع ةوطحم

 فل ءامر ناك ةالاييا انس: ءايلسشما

 ن اكىلع فولد عم: ارح ومكه نم كرب اهيلع
 ىلع يكس جاحد الخ فولط حم ناو
 يتاح اذ ناكل عفولحعم ننظواضيا ناك
 جمس تساق وم قوطحت

 كيب
١ 



 ومحو هنم كوبم ا قداطي نا ليصتتلا لب

 كيلاو مثالي نم كيبملا نال قجاطر ل نحاس

 ناكل مح ةجوجوم ْمَمِباطلا تسلك هّتس

 ثاذ نك[ تاوخاو نو ارح او اسست (.تاوخاو
 . ؟اَضاةثالث يف ثيل نكأيتاوخاد تنناخد

 ان اكو طيثلا حم نضتم ل صنت ف حام أذ
 ناكو ميلا فسم نيب لا تسلك نأف نم
 تن امسك د ائسالا تملك هيلا فن ال لعد

  ليغفللاو اسالاب صتخم كومان ىونع-و لضخا
 فليم( ع اراو هنم عاد ؟ًامسالاب صتخعال

3 اضم عف_عجرتو أيمساون 'ايينان ناكاع
 

 بمن: عشرت لوهعم ميسالاو ميد تسس لعافو
 هيو سرسسم بصخ:لعاتو عفت اع وطعم
 .فطعامو حْمَرب ةلج: و بيصنت ل وخعم سباق

 ىحد ايبا مح اهلو عمو نا ةلجدر ان مح هيلع
 . ندر و اما باوج عربح د اهتبملا د اهأك
 عضاهلع ضطعامو ناكر هتنم د ؟يلأد

 دل انجل تابو لظو صو عبح او ىسماو د
 3 اموةّيقامو ثنؤن١امو لاز امو ىسبلد

 ٌيصوموسا اموناكل ع ت افوطعم ماد امو
 فرصتي ياعم المو لعافو لحد كرستد
 وكي و ىنعريلا ناضم تاكو ىنع ثلذو زدت فو ذح اهتم يجى خو أم "ليم لج



 ظ 4 ب عيضاو 25 ئ

 لا فسم انو 0ع
 اا صام لمُم 1

 م يا وا رع دعت

 ش دس لجو لوصوم س اأو اهرحام اشي

 حا اوأمةلص لومفملاو لع اًمثاو لمحا ' نم ِ

 يتاوخاو اهتم ناو اوشلا نع نحت بحفت
 ا

 ان وهو لسملا

 - يإ انت او ا

 لست و نككو ناو ايزي ا

 ظ 0 دالمخ لومت و نارلع
 3 ل

 . : و

 لدا

 ايس لح ديكو نا ىلع فوطعم
 عجييبجسلاو نأ اكىنعمو ىا فاض دمت ْلِع
 ترب ل نسم نكأا

 حجب اح ا
001 

 ظ

 ٌباضم فزد اع ترم لحار
 ظ ١

 قولد وب تزتيو لمان كدت

 . ىو



 ميكو لصفت فرح اماو قب .ريلا اخ فوامهم
 فرطحمأناوخاو اهترم تزناخو طرشللا محم

 بج د ايترملاو ميلع ضطعامو ب اح
 نالودغمامنئ ادرج فرح ليعواما باوج
 كلف اهرحو اهمس او ةررعللا ةحوتضملا نا
 ىلخدم ورج هيلوخملا لع ى!س نصل لي وأ
 اهيل و2 «بصهنتن بن اقلطتماعيرو يد غد

 14 ارسم ىد نالوعممل تكن امو نو ىلعتم
 ترسحو مريخ اهزِذع شط عامو تننظو
 تهور تاو تبار د تغز د كتلخو

 ريطرلعاذو عراضم لمد لوكعتو تننلاع
 لوعخم د زد لعافو لعد تننظو رسم
 اصذاشارع تنخد نائلومئماتلطنمو كلوا
 ١ تاويصوم مم 'أمو ن كومو لعاخو لعد
 لوضماد لعاشلاو لمتمل ا ئس ثؤذ ميس ! لج ل

 تغدو فوز نير ح بيسابامّةلص .
 لمسم عفرلاب تكشاو بءاب بلا ناضمرللاب
 هعذر قو توغو عر ٌملحتمو عشأتق
 مهد دّجو نحو ميصدر عباتي ناملحتم

 لعاف بز و ضاملخم ماكو لعاكو عزام
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 ْلقر رو لعاقو لعد تيارو دي نا تعدلماعناو 1

 ظ ضامحد تبرموادي ْنل تئخد لكاعلاو مب لوغعم
 لتامتاو كير نلع يوجد راج سيزيد لءافد

 ياو عيخةستحو ادتسبم '9ىز ل تعد ْ

 او وج ناّضم 1

 ش ول تعنر ا لصف دب ةسح ئم لوو

 وع ثل ذو عمدون فدز ع ادم ر مح وكر
 (دأنا اع فوطمم تناو ريلا فاضم أنا د
 نا غاز ميس الا هسعت لهل او مس لااع نوطح
 زوو ثلذو سدو فوز اهتعم

 ظ ةدادرتب جو دي ز اع نوطصس كم ىخريلا
 ,ىلبحلاو ثنراتدل فصتنالاهنا ةَوخل
 كحد مربملاو لوالا مس اا

 ثيدر لت فيزح اهتلرنح ونغو
 اوطع- ال وهز زود وعلا ناضم ان وو

 ظ اكزلاو لوالا مسالا اع وطعم مسالاو انو لع '

 يح ميجو مسالا توف عفر لح لوصوم مس ١
 لخغ قوطحم ماللا جوس لي سم فنال' مدعم
 ١ م.م سح ىو كرلا ملص ليل فلآلا
 قلد مالؤلارومع بلا ناضم لجرلاو فورد

 ظ فطعلاب عفر مع لوصوم مسنا ابو لجرلا 5

 هاهنا نب عراض لد فينحاو لودلا مسالا لع
 لرضوالترراحلاوهو هيد سسملعافلا يقلب

 لولو



 فيطاب ىلعتمر> او لاذ ىزلا ملص لاو
 و بحاول حفتر لمَسالاب ٌىلعتم تلمح نمث
 ابريلع نيب ططغعوا نيف تفدةعنرالا
 قنا ىار قاكلاو بحال ني'ىار لوالاو

 مساو ربح هىجامو لكو اهتسوكتلار كلام
 مساجوو مسالا تمن حئاشيو لكيلا اضم
 عل اضخم صتخعو هيئان ا) و حيأشب قلعتم
 نييعأ أو ىعدبر قلعتمر وري و راج هبو

 تو دو حسي ل ع افدحاوو سالا |! وعي .

 جدنكلا نعم أين هن جياتي اب ابا
 كرولا ٌيفصولا جول فرصا مربع هب
 ةنكاس اميرتبن ان نيت هز: ح١ ١ ملصاد
 ميلا ئفاضمو ترم مسدتو املا 'تلدبأذ

 ضام لصد لسدو ادح نجل جلا فوصوم
 لوئحو ميلا ف اضمقلا) ارو ملعأف لو>ةر
 ىلعتم يلع فلال' لع نوطم- مازلاد

 لجرلا اعف ولحن سذلاىغ ءيلا فاضم
 انك عض موك فو لح ا دبمر يح ”أو

 فررو باب ميلا ناضم ضاطدلاى بمأب
 ٌةْسعو فورح يلا فاطم فاخدلاو الدم



 فضطعانو ىاولاو النيم جو ليش اريج
 كمال كب امار ماوواو مد املاد مخادع
 ةفوظوم ةحبسا١ كم حو نككوالد لبد
 نم لاح فوك ىلعتم نحب ىو ىاولالع

 تفدح نان ضمد اييلاناضم عضاوم او يح .
 24 طوال اداة ط رش
 اهينابةللا ال يحرر لعمل' وح مرملا ['ميلع
 يف لطب تافيدتت 0
 : ل يلع موكحلاو طرشلا باوج ءأتلا جع
 ' اب لجلال اضيا كحرلمدلاوح مرا
 تعذر عيدُهد فو لح تعمر وهو

 ناهس صنم إعو فطع فح واو تثوظعحملا
 هيلع لو هاذ او وح فو نمي طا لع
 بوصنم|عاهيتفطع ناوارندوتلاورلبمام
 طغلا لج د رادئاا طالا باوج تبصنو

 :لجلبا ىلع ةفوطع مر وكرملا باول در للا
 دك هس هرم لوف ثر ذك الج ةيطجر تملا
 ترزج موزج ىلعوا تمضطخ ضو ىلعوا

 ميادا حمار طرس ف نح حيطان ملح اميينم لك ْ

  ىلوالالعن (تٌكىطعحم ن اليل ايباوج دو

 ىلع ىاملوُق فطخت م تسلق ناف

 - نأ نئلتُ نياماعل نيلوم ىلع فطعلا

 تت



 . برصشإع كلمج نم اًضيا مزليو تلك
 ةفطاملاوا فحب (مّماو ضو ذم لهب ىلعتم
 وادوب لوعنقبسسو فوطعلا فدع نا

 ةهص اخواوواولا بوجالاز ىبع ال تلذو
 ًاجرس اب هيطرشلا -لجلا فوطمملا تل
 عر اضملخم لوتتو طّمف طرطلا لمحا]
 ض امل عذ ماتوابوحور تبسم ءلعاخد

 دي زر ىلع فوطعم ورد ماك لعاخبسزو
 رع ومب لوخعم ببر لعافو لهم تنإ,و
 هيزبد لعافو لعمّس رمد قير لغ فوطخم
 فوطحم معو تبرر ٌقلعتسر وج دراج

 عراد يكد تناو باب ميلا فاض. رجلا ديك لاو
 قو لاؤملاو عربخ تكوبابو حب اث ىوتنم
 ضخ ذو ميصنر عتبات ناًملعتم هجخر
 هس ةعنرالا لك اذلالا عاد هريكتتو مغد عدد
 0 عسا أع: وطعم
 عونح ظانلابو ىركويلا 1ع لش اع ميك يتسم

 عجم لكر نيحلاو عبخ اهرلع فطعاعو
 اعةموطعم ةهمرالا لش اخلالا عدمم عب اودو
 ةمالعو حباوت ميلا فاضم عمج او سنلا
 لعطلا نزول فصنمرعدموكل ة كفا عج



 يم فرو اد ش

 لمم لرقتو علو ميو قدل'ةف عد امالع
 ا لمح © ات ملعافد
 لع اف لعف جوملا تدار في زل بركوت هسنعن

 لصفر تيرم مولا كود ملكر لوهحتد
 اود نيو اوررع قلعتم مهو لعافو :

 كيبلاو فو لح اهدت مح بسب مولا
 20000 توظ اذ او بس ايريلا ناضم

 كافر بصان ىاوفلتخار وكدا[ محض

 زن جل اكد باو بوصتم نو
 ميلا ناضم ظشلانأب نمدعاو طرس

 ترَجاَو فاضل ى لهدال ميلا فاض او اذا
 ْ ثولوتبال 923 لجل' ناب نيلياقل'ناب

 زل رغما كر ئولاوه لئدو مخ اضالاب
 نرثي دكا !ْنا (ينم مجواب لوالا

 كرب اد وايش امز لد ل هأقلا ءهعباموأقلإ

 لغافْان مساو لوهتلل ىبب نضام لعت
 فرح لرب لعلم مس تالا

 نمو سااع فوطعم لح و فطع
 ا لمجلاثمو# حبت ةلجم هلوب ب يتم

 ”لضلا نساهي لع ل اذ! تبسامج لومفلار ش
 2 ٍِ !ج عيم ىو مزاح مع رس 131 ل

 ظ وو عيدي فام ب ءاو هع



 كيب ةجمراميلا فاضم ماس عبخ”ىدراطعو

 .انسوتد او هغمرا نم لوب يلع ضطعامو
 ولحوم ليو ل نرب ٌيلمتم ىّسلاَن نمو كدب ديلا
 بارني هيلا فاطم ضدبلاو كوالا ب. اع
 اضم لاتشالا كيب كيت .قاضبت لكلا نص

 , كالا كري لع اشير فوطعم كوب دك افيابللا 7
 ليم ربح 2 , هيلا فاضم ظلقلاو
 فام كلوكر ثيذو عرب بّون فو نع

 ؟اجرءاف ديرو صامل عمة أجر ىنع يلا
 تاكاو يش نسا لوب ديز نم لوب لوح او
 كيب هلو 0 لعاتو لمت ت فيعرلا
 ىقيعمتر لك نم صحب كري فنعلا نم

 ا مد ينم 7 ضام
 كيد فب هنز , نص لا در ,هلعد ىجفن لع اذه رو
 ل ىحطسو لعافو لعشأيز تبارعو لاش
 تيمور نرامظهل هب هير نم 0

 لمح كومو ك تاو لعافو لمح
0 

 ماين تارب املج شلل ذكو ترا لجأ
 ”بايدنواهب يحسم

 ينم وع ناب تلمسه يو يطب
 بابديل ان اشبسايوينا فلل اهئيمربح

 و
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 ”كورصنملا تابوصنم اهلا اضم ”امسالاو

 تكرم درعوحو يخش ؛ هسّو فلم
 ًاموالوغنملاو اهتم وحل لئازج“ ىف

 كيما اب ةلوصوملا لا ىلا ةعجاب :لاو

 تاكل ظد ناهزلا تلظوريصا ار ,
 رانا او ا] مساو اوبل ف لانا

 ناكرجو همم لو هطملاو هلج ١ نم لرممملاد
 يمال جيراتلاو اهم اوجاو ناس ١ ايلي ايجاد
 هب لوما ااعّمُثو 7-7 ل 010

 ناككو نايا عاجل اصتامل محند

 الد نيدضرملا ىف أمهينل !فظةفاضاب تيرم

 هعمو هلجا نمر اهيلا ميع ا ةحاضاب عمور
 ةرورجم امو لبق وعض قلعتم انهن

 ظ ىلع ةخوطعم اهياوح او اهبل رح :فاضاب
 اةاخلو ارا مبس! ةف اضاب قرر ناو ناك
 .قلعتم بو هنلاو نا لح فطعلاقموج
 زيي وعخو يحاو ليجإلا تم طقسو حباس
 3 ”قرطخ ةبس دولا لكيرمبو يزاول ام
 درا يلاف اضم أبشساو عربحو فسم ةعدرا
 صيتال ازال ٌمدنكلا نحب أس نوفل مدرج

 "تلو ةدودملا ثداتلا فلادوجمل .
 . ليصتتالرب مهنرا نم كري هيلع فطعار

 نارا



 أ

8 ", 
 . ام بها
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 ةنالثلا عع كررلاو بيكوبلار فطعلاو ؛
 سح ابساب تحد لغة فوطمب اي

 كيمتيلاو باب لن اح * رون ضو ندع“ ادتبم

 لرءذلاب قلعتم هبوريلا باب ةفاضاب رورجم

 ظ وعملا لاى مجار ايلا زتورجلا,اهلاو
 مو مسالاو نريِم وحد هو هيب
 تحد كولاو ىسالا ثفد 'ىصنلار مرخ كحد
 ىلعتم هبو عر أضم لمد ععدو بوصخملا

 ا لخذل ار ىلع ىنعت *ابلاو عيب
 مرح واحو مب ماهل! اصدناع كىرلا لص

 ا ثهودو وح ثااذند عمانوت فويَم

 كيحذمو لعافو لمف اميز .تبيزحو وتعريلا

 . كوحسو لعافو لعذ نملَج سيرحل تبكرسد
 ن أمسوعدأرن نزار ”لبج لع وط حت
 ناس نملبب رفض ةيرح او عرتحو الشم

 - لالا تلخ دود ثتمرح الا ان لص كوب

 لوصوم نسا امو طلاسم لكلا نعمل
 ' اهلاولمعلانم نم مكذ مدد لجو لتملاربخ
 لضتمو مرو اهتمت اونش ءاانان ةلص

 .ليفصت#ول دب نعت بكام لسنا
 الدو ريخ ندم رش شع انشا لصتملاف
 06 وع نات ١ نوع
 ظنك يوكو دع تاز *ل قده قو مح ادنم



 اشر صو لوعشبو لمف قبو ميلا ىأشم
 0و كبرضز كفر ضو كادرطو كلاب رد
 تاهمخو تن ضو امنرء ضو هج رضو ميرو
 تلاهيو ىب لضخ ةتوطعم شكيرخ الا اه

 معانا لصدنالو لوحشمر لعخالك ا
 ثبرعت تر نع فرس ريح ىو سشجحو نيم

 ' فشل ثازروكو ىلع ثللذو ٠

 ظ 0 ا نك مياعاأبا ظ
 طعم كرش عر وسإلا فص نضحاياد مءايند
 يرحل لماعلا نع ةورجم اهب ارىاي'اع
 يع دم انتسربدم بسم ايراصتخالل
 وهون رس سمصألا باب ميلا فاشن, نرجو

 بوصناماو عبخ عاوبأمو مسالار نان طتبم :

 لهم جت بوصأملا سعد كزلاو مسالا تحن
 .ةليطاو عع لعان نم لاح (كانو لعاند
 مشد رتتملا خلع اذ احيراعر كزلا ةلص
 تاليا هوب قلتم فدردن ىو
 لعف بنو فوز اهدا سح ىنع و ديلا
 ا اب ضو عراشم لعذ بنوددو ضام
 اسوي قام لوعطم ل ااع ومحل

 ناس ,كونعتو تشاو رد اتم
 عم قخاو طرش رح ن ن هريس ظ

 ازا



 مام فال "1 راو

 ٠ ظشلاباوجربكلو متبل نم .لخفلو لجو
 لعد ,تلتدو فر ذح دترم ىح ىخو

 م دربلا لحت ىكار 0

 . كحل ا 0
 1 مما رمطولا ١ وانعم اغاماو رع

 فمر لود ىبحم ا

 تودو ميلا اضم هلجذو نحو لوم
 فاضم مظفلو ىكاود بوصنم 7

 باوجربذلو هما نم ىونعموبم ةلججد ميلا
 تسلجو فو ند اهسيزيج ىلع عزا 1 ا
 م ٌقلطم لوممادوعتو لع اند لمح

 مم | هوقو لَعاَفَر لهم تععو تيل

 تامزلاو ب يف رداد ناياد باسيل داع كفوف
 اجإع فوطعم اخو فام ا

 د ادام فاض ميلا فاضم ناككاد

 ساو نا اسس ىحوريلا فاضم نانزلا

 سصحةرمحو ومحو قالا لي رمح مرودأمو
 لص ريع اميين طبارلاو لذ ال' ليشملا
 مسالا "تحن تضنملاو ميلا ناضم,ن ايزلاو



 ميلاف أكن قر.بوصنملابىاعتم ريدوتر

 ميلا فاضم مويلاو فوزع ًاهَّبمرزح وعر
 هل ءاكام بوصنن يلع فطعامو وعم
 ثنال هجم اعراب مور كذ ول هلماع عم
 اهلطورعال ةبوصنلا فوظلا د ابعت صل
 ادعو مكب 599فغو َةْؤ]ئلاذز اهتخالإ

 كييئاو ءاسمو اح ابصو (ًرعو ةئعداعو
 فرط ءمةروكرلل ف وظل تح اننحد لدماد
 ٌباراضيا وطعم لوضوم يم١أمو مولا ىلع

 فقظو يجر تسل اممسا لعاذ اهرث اعو
 ايترم وهر بلا ناضم ناكملاق لوا سم
 مرو ىاشلاو فاشل نىخ هروبامو مساو نأ
 ونار مسايا ف اضم ناك او كوالا رح
 قر بوبحنملاب ىلمتءردوتو مسا تعت
 ماما و فو دع ارم رب> ىو ميلا قاضم

 ةاكاح نوني. ابوصنممب ىاو ديلا ناضم
 مانقو ف لخوركذ ول لماع عداذ اضم ىوضول
 . هه ءازاو عمو بننعو تخعيو توخر :|ءدو

 . ةتلثلل ءاذلا عنب غو اثدصو حو ءاقلت
 مام ىلع :فوطعم ةروكزلا فورظل' نه
 ًانعرا ماما اع ثوطعم لوحوموسا أمو

 ارم



 قاد ابدل فاح لادبو زم طقم

 لوالاوبخ مريخ وحو فاشلارنح عمب انو
 مسنالل ث أنتم نيسلا ..كبررسفأاو بوصنللاو

 مالا رب اميرسشللب قلمتيرورك هراجأطو
 ازلاو لمعلا نم سرس ١ مل و لوصوتم محا
 5 _ ل اجت اعذأل 0

 ايد ربح رخو مهاب قلعت ايلا نمو
 هاج لعاف مز و صام لمه اجو فورين

 تيرولو سرؤلا نم لاح ارو لومثو
 نايُممو لومخ.و لعافو لهحن 41 بيع
 ء(تل 'نمالاح نكي نال مع انكار و لا
 هيعنمالاح نوكيو 'لعافلا نم (| اح ثوكيذ
 مومو أمر كوحمملا نم الاح توكس ةملا

 هسا ةلججو ةلكالا نم هه سوت ام أع فولصعم
 عراضم لعن تركو خخ ىرحالو | هلص ثنذ

 نكيو بابعإ فح ال ار ممسو لاذجو صخان
 ن اكك عراضم لصد بركيو ىفناترحالو مربح
 لايلاللع دوعن هيقر يسم همساو يمصخاتلا

 يباب دوبر شو باع قحالاد
 أع و نوك.. ربح فور لمس أب ين“

 الو مائريلا فاضممالكلار دهن ميل' ن أشم



 مكب 0 مسا و
0 

 كريم هس كثالثلا
 تيزي او ميلان اطمزي يلو توؤتم
 ' لعب امو مس الاو تأ ليم وهو لوا
 د لوالإرنح رخو ىاثلأو ناشلإزح
 نات عن نياك نسما وكيع سرا
 ةلعوسيفاب قلن ورجيدر اجا د سال
 ف مهب اب قلطنم تاوزلا نمر ام :لسص هوا ا
 هيلاى عل فترات ع
 فاس .ولع ولعت هن «بيصدو
 باطهزيبثاو لعامو لعش ايعركب أن ءأعختو
 بضصان' و سعر لع اند لعع أسخن هن بع

 فضلا لمحل ةةلثلا ةلشالا 0 0
 ف تدان أعائلاملا

 00 0 امالغو هب
 بسحا:دزيبسو هب لومتحو لع اخو لمد
 حلا سشن نيل 201 نيزه ةزيولا

 اهيل نرمأج ن6 اوزيل ةلطصللا | روستو نورك ع اعاو ولاهم ىرلا
 كورخو اهتم هتيم مركز د اهير نيبراضب

 ظ اورطتس حا زيك أب او مركأب ىلحتم
32 



 ىزلا ليعلم !نيلاثملا نينح فزميقلا بص .- .انفاوزيبك اهجوو لج اب قلتم كامو مك
 توكي ىن فرح اكو ممتع باجي ينو هر تلا رايصتان عيال لحذ وكي ف“ نرعالدلعإ 2
 تبمعذ قال هاا قحالا ىلعدومي يحس وساو نام لع
 تس لود ناضم اعو يربح لاب ناعم

 ًيمالاو اهشم قت اهيا رج نأ د ميلا قاضم ا... ليتم فو حددبلا
 كرسو ىوسر ريغ د مرح اهبلغ فطع

 0 مج ىلا 0 لفرع حسابا زعكح نع دالخو فنإاغم ليلو وبرتتلا مها 7 0
 ىلسيأع تصلب فرت رك لعاشلا
 20 انك تقد بصن 0 م عم نع درج انوككن ا لوح اذا و ىتششسملا



 اذ ارم و هيلع ءلبج أس هلال رل فد نجلا
 . -.وىمل (محالا لغو بصن هاق انك تاك

 أهيمساو فاك نم ابج وم م الككا تاعي لج

 ايرلااذا ةفاضاب ىج عضوم ىاميرزحو ْ

 ىلع ربح دجباباح نوكي نا لمياه أند

 باو اوهز ريللد بون زاوبع'لوعلا

 هطلت بخ ىو بجولات عن نوكي
 ورح ال لعافو ست مىملا ماجر

70-1 
 3 ر ث لبخ مد ارعاو الا س انل'ج 1
 0 0 ٌى قرح ناو ليت ام

 كي امانا خاب تاكيس مالك د

 اويلاو ناخب ىلوتم هيداو ص ةللطافا اجايش تشوار دع
 ع ل لبس يسكر
 قلعتم بنويلانم لاجل حم ىف امثدنإلا

 امو فوزع اهتبمر بح ونخو رلغتسالاب
 الار لعاف موماار حام لمح ماكو غن ع
 كري , محلا نم لوي عخرلاب كيرو باذعإ ن !قح
 قسن ضطعو ةنيايرصبلا فزع لك نم نحدد
 تفر م نعم دئعالا نال نينذوكلا دنع
 اننتسالالعالاب بوصتم انيزد تشل
 مالكلا هلال مط ناكو كر درس فرح تاو

2 



 ٍطرشلا باوج تاكو اهريحاصتاو نائويسا١

 لعوالام تسلا ىلا د ىصي ايرث ريش أيرمساو
 ليوم اسرجحر لام ال|ةنامتع ا هاسعب
 فرزحأ الشيربح ىكحو بسح ايربلا تاكم
 م اأو نحان ىلهذ ماكو ىن نحاسر

 "ضو ىخ اهرح 44 مات لعاذيبزو ب اهيا
 كومنس ل بنز و باج) قرح الار لعاشو لع

 الاو لعافو لهذ تي ترعو يح فرمحأبو تبيض

 رع قلحسر ور در اجيب زبد باجيبا فرح
 ىوسو هب قلحتمر سوبر هنت ىنذتسلاو
 دهرخر ريغ اعد انوع" اىسو كوسو
 اريعو سيل ىيحعؤكيحأن ١ د اهتم اربح
 و ست محل 'لعىفسس مل
 «انيلايم انهي كين يزل ونا اسما

 سؤ الوب مَحااو الر بخ وهح ىو نمي ربع هيلا
 ١ كتزذلا بش فم اشح نبا بلاقاز احلا
 ١ ىلع قبيوربع ميلاف اضيام فدحي! | موال

 2 تايو صاخ هج سيل فجناملا مل

 ُتالام نا هزرجو نكرسغال يزف

 ينعال تفاس' لع نع ملوك ىلع فساد
 لييستلا شن نسمسنعلا باب ئف عال أس
 َيلعَتس الجي امرت ىئتسلاو ىو انلاق محبو
 زلجر الخ ىلع انوطعس ناجل لعو هي



 رت اربح لعافلاو لمحلا س٠ بصب در كح

 ارهربخ وخر ميس ع ةوطحم عجو
 م اقل خاف عمل او ضام لحذ م أكو فو لع
 صام لحد يم اصدجنام ثيصضن ناثلخاو

 . هيف شتس ءلعاثدالا عقوم ءءوتول دماج
 يل قباسلا لكب ميلع لول ىلا ضصبلا ىلع دىعي
 بيزو قداسلا لهذا! انس /”ئههملا لع اذا مسا لع
 أايرعضوم هيلحف بيز كلخ ةلججر الخ لوم

 ن ا ىلع ادع. ر ورجح جلاب برو بارخالا نم
 بض  اهر وير ةخ حضومدر ج فدالخ
 ١ تاقلعتم امهعال ليد د مالككا ماى لع ليك

 ' ةبارعاوورمغو ل رغادعو روكؤملالمخلاب
 تبنان البمكتو :لج ءلبقأم تزو ىلع

 ةزمهلا دعب نار لع اورم العم معا ْش
 بص لجو نا مسا أل و بصئر ديكون يح

 ثار لوممملاو لعافلاد لحألا نم تمزركتلا ٠
 بوصئتمر دصم لبوان قا صالوععد تاو

 يلع اذاوريكينلاناضم ىدونبو بشت
 لعن تس ابو ميد م الكلا نونو لبقتسلل
 هانز اراللعدوحد همكم دم لع انو صام

 نوككن ا لو هب كوحفم جكتل او ْثْبد اتلل



 هةسواتو .: "0و 6 55 5-5 ا
1 1 0 

 فو دح قركتلا

 أاعاةو 0 1 1

 رجال ايلي 0

 ا 0 00 8 يع .:

 2 اس١
 د 2 1 3 عما 35
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 [يساو ع

 0 رسولا 0 ذو ص

 يم مو ورح ناد ف ا ىف ْمرلءاع ا
 ملع : واح بحبل ناب اوجرتسم تبل نايل

 7 ى

 فوزا
 ب 4 ا ١ رمل 0 اياعإلا
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 0 يم
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 "0 فلس أني ناو كوش باوج لعاشلاو لمفلا
 !! لجمال فو لحم بتم رخو ع وابل اع ا اع
 فلي ولاو ثوطعملا عئرب ةارما اأو ر املاك
 '”  ةيئانالواهرجالا قر اهسس اوال جرا مباوج «#  تلقو طوشب تش ناو هبإرحا دقت يلع
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